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-carpentry workshop : we wachten nog steeds op een plan voor het uitzetten van de
machines (aantal vierkante meter werkruimte nodig per machine om vlot te kunnen
werken) . Dit zal bepalen of de workshop zal bestaan uit 1 langwerpig gebouw of 2
zijdelings aan elkaar gekoppelde gebouwen . Een langwerpig gebouw is slechts 6
meter breed , de kans bestaat dat dit niet breed genoeg is voor sommige machines.
-winddicht maken : de thatchers zijn klaar met practical 2 , ze zijn begonnen aan
boarding boys , de dakconstructie voor computer room is bijna af , we beginnen
volgende week aan de library.
-weg naar VTC : we zijn volop bezig met het zelf herstellen van de weg , dit neemt
veel tijd en mankracht in beslag.
-zonnepanelen : we hebben een eerste verkennend gesprek gehad met Geoff Bowen
van Mets , een engineering bedrijf in Ndola.Geoff Bowen woont al sinds 1967 in
Zambia , heeft lang in Luanshya gewoond en is bekend met Mpongwe . Hij werkt
dikwijls voor de grote farms hier . Hij is ook betrokken bij allerlei
liefdadigheidswerken (oa mission medic air www.mma-zambia.org ) Hij gaf aan
eventueel bereid te zijn om solarpanels te leveren en plaatsen zonder transport en
werkkosten aan te rekenen . Hij kent het blanke koppel van Rotary Luanshya
blijkbaar zeer goed . We gaan hen binnenkort samen uitnodigen in Mpongwe.
Hij zei dat we alleszins eerst een volledig elektrisch plan moeten hebben vooraleer we
verder kunnen gaan met solar panels.
-bouwkundige : de vereisten voor de bouwkundige zullen zeer algemeen moeten zijn
maar kennis van elektriciteit , sanitair en waterafvoer en betonconstructies zullen het
belangrijkst zijn . Kunnen werken met autocat (plannen tekenen ) is zeker een
pluspunt. Langere tijd beschikbaar zijn zal noodzakelijk zijn .

